
 

 

PLAN  REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

                        Klasa  V szkoła Podstawowa 

  

Lp Temat Cele i treści zajęć Uwagi 

1 O rodzinie i nie tylko, 
czyli tematyka naszych 
spotkań 

Poznajmy się. Krótka prezentacja nauczyciela i 
uczniów. 
Dojrzewanie (adolescencja) – ważny okres w życiu 
człowieka; między dzieciństwem a dorosłością w 
organizmie człowieka zachodzą istotne, czasami 
burzliwie przebiegające zmiany. 
Perspektywa rozwoju, dostrzeżenie atutów okresu 
dojrzewania. 
Udział rodziny i szkoły w przygotowaniu dziewcząt i 
chłopców do podjęcia 
przyszłych życiowych ról. 
Krótka prezentacja treści podejmowanych na 
lekcjach wychowania do życia 
w rodzinie i sposób realizacji zajęć, m.in. 
uzasadnienie podziału na grupy 
dziewcząt i chłopców. 
Oczekiwania uczniów związane z lekcjami WdŻwR. 
Podstawowe zasady, które będą obowiązywały na 
zajęciach WdŻwR, np. 
a) angażuję się w zajęcia, 
b) słucham uważnie, co mówią inni, 
c) nie przerywam, kiedy mówi inna osoba, 
d) nie oceniam innych osób, 
e) traktuję z szacunkiem inne osoby (nie wyśmiewam, 
nie ironizuję itp.). 
Sposoby gratyfikacji za aktywność i pracę na 
zajęciach WdŻwR. 
Wspólnota domu, serca i myśli, czyli o funkcjach 
rodziny (wprowadzenie). 

  

2 Tworzymy wspólnotę, 
czyli o funkcji 
prokreacyjnej oraz 
ekonomicznej rodziny 

1. Gdy rodzina się rozrasta – funkcja prokreacyjna: 
a) dziecko – owocem miłości rodziców, 
b) potomstwo – nowi członkowie rodziny; biologiczna 
ciągłość; rodzina wielopokoleniowa 
c) rodzina – podtrzymaniem szerszych ludzkich 
zbiorowości, np. społeczeństw, 
narodu. 

  



2. Dawanie i branie w rodzinie – wyrazem wspólnoty 
i miłości. 
3. Życie rodzinne – zaspokojeniem potrzeby miłości i 
akceptacji. 
4. Szczególna rola rodziny w opiece nad 
najmłodszymi i najstarszymi jej członkami 

3 Jak budować 
wspólnotę rodzinną, 
czyli o funkcji 
kulturowej, 
rekreacyjno-
towarzyskiej oraz 
integracyjno-
kontrolnej 
 

1. Funkcja wychowawcza rodziny jako wzajemne 
uczenie się i współtworzenie 
kultury bycia, uprzejmości, taktu, współodczuwania, 
pomocy. 
2. Proces samowychowania jako: 
a) refleksja o sobie, swoich celach życiowych, 
dokonywanych wyborach 
b) plan oddziaływania na samego siebie (rozum i 
wola), 
c) umiejętność podejmowania właściwych decyzji, 
d) wybór wzorców (autorytetów). 
3. Charakterystyczna dla wieku dorastania huśtawka 
nastrojów (emocjonalność, 
labilność uczuć). 
4. Istotna rola rozmowy z najbliższymi (wzmocnienie 
więzi, odbarczenie lęków, 
otworzenie się na drugiego człowieka, tworzenie 
wspólnoty myśli, uczuć, pragnień, 
celów) – jako realizacja funkcji psychiczno-uczuciowej 
rodziny 

 

4 Domowa księgowość – 
funkcja ekonomiczna i 
rekreacyjno--
towarzyska rodziny 

1. Potrzeby bytowe – funkcja ekonomiczna. 
a) praca w gospodarstwie domowym – 
zaspokajaniem różnorodnych potrzeb, 
b) praca zarobkowa członków rodziny, 
c) utrzymywanie niepracujących członków rodziny, 
np. dzieci, osób starszych, 
chorych; świadczenie usług na ich rzecz. 
2. Dobrze zagospodarowany wolny czas – realizacją 
funkcji rekreacyjno-towarzyskiej 
rodziny. 
3. Spotkania rodzinne w szerszym gronie – okazją do 
przekazywania tradycji 
i wzmocnienia więzi. 
4. Wzajemne obdarzanie, szczególnie własnoręcznie 
wykonanymi upominkami – 
dużą satysfakcją i radością. 

 

5 „Cześć” czy „dzień 
dobry”? 
– funkcja 
socjalizacyjna, 
kulturowa oraz 
integracyjno- 
-kontrolna rodziny 

1. Znaczenie socjalizacyjnej funkcji rodziny. 
2. Rodzina – miejscem, gdzie stawiamy sobie coraz 
większe wymagania i doskonalimy 
osobowość. 
3. Udział rodziny w realizacji potrzeb kulturowych 
każdego, a szczególnie młodego 
człowieka. 
4. Istotna rola funkcji integracyjno-kontrolnej w 
wychowaniu młodego człowieka 

  



a potrzeba wolności w dokonywaniu wyborów. 
6  Gdy zdarzają się 

problemy, gdzie szukać 
pomocy? 
  

1. W życiu człowieka bywają różne sytuacje, ale 
optymizm i próba przezwyciężenia 
trudności przynoszą zwykle pozytywne rezultaty. 
2. Nie we wszystkich rodzinach spotykamy się z 
harmonią, spokojem, dostatkiem, 
ale w dorosłym życiu każdy będzie mógł pokierować 
swoim losem. 
3. Państwo polskie oraz organizacje i stowarzyszenia 
zapewniają dzieciom możliwość 
zwrócenia się w trudnej sytuacji do wybranej 
instytucji w celu uzyskania 
pomocy. 
4. Jeśli przeżywany problem jest natury intymnej lub 
jeśli chcemy zachować anonimowość, 
dostępne są również telefony zaufania. 

  

7 Człowiek- istota płci 
owa 
 

1. Język, kultura, tradycja – odróżniające świat 
męskości i kobiecości. 
2. Rola rodziców w traktowaniu dziecka jako istoty 
płciowej. 
3. Płciowość i stereotypy. 
4. On i ona w różnych i tożsamych rolach. 
5. Komplementarność (wzajemne uzupełnianie się) 
płci. 
6. Równoprawność i równorzędność osób. 

 

8 U progu dojrzewania  1. Podstawowa wiedza o człowieku w okresie 
dojrzewania. 
2. Poszerzenie zasobu słownictwa dotyczącego 
okresu dojrzewania. 
3. Charakterystyka rodzajów dojrzewania: 
biologiczne, społeczne, psychiczne 
(emocjonalne, uczuciowe, moralne, intelektualne). 
4. Krytycyzm – charakterystyczną cechą młodości. 
5. Odkrywanie zdolności i talentów; czas wzmożonej 
aktywności twórczej adolescenta 
6. Samowychowanie i ustalanie własnej hierarchii 
wartości. 

 

9 Burza hormonalna i 
huśtawka nastojów 

1. Czas dojrzewania – okresem dynamicznych 
przemian, nie zawsze zrozumianych 
i zaakceptowanych przez nastolatków (np. 
zdziwienie, że twarz przybrała 
inne rysy, a ciało inny kształt). 
2. Życie emocjonalne adolescentów sprawiające im 
wiele trudności (np. sądy o konieczności 
sprostania standardom urody, presji rówieśników, 
często poczucie wyizolowania, 
rozżalenia, samotności, zagubienia czy 
wewnętrznego niepokoju). 
3. Trudności okresu dojrzewania natury fizjologiczno-
psychologicznej (senność, 
kłopoty z koncentracją, drażliwość, depresyjność, 

 



zazdrość, poczucie niezrozumienia, agresywność). 
4. Konflikty z rodzicami; problem stawiania granic i 
ich egzekwowania. Potrzeba 
niezależności a wpływ grupy rówieśniczej. 
5. Stosunek dziewcząt do chłopców i chłopców do 
dziewcząt: pierwsze zauroczenia 
połączone z marzycielstwem, ciekawością, 
nieśmiałością lub przebojowością 
i agresywnością. 
6. Dojrzewanie chłopców, ich wrażliwość na bodźce 
seksualne, budzenie się popędu 
seksualnego, fantazje. Trudności z panowaniem nad 
sobą, szczególnie 
wtedy, gdy dziewczęta zachowują się prowokacyjnie. 
7. Dojrzewanie dziewcząt, zmieniające się ciało; 
pragnienie miłości, fantazje, wyobrażenia, emocje. 

10 Już się zmieniam, staję 
się kobietą 

1. Cykliczne zmiany hormonalne sterowane przez 
przysadkę mózgową. Wpływ 
hormonów płciowych (estrogenu i progesteronu) na 
rozwój piersi, zaokrąglenie 
sylwetki (wzrost tkanki tłuszczowej) i cykl 
miesiączkowy. 
2. Osobnicze cechy (wzrost, figura, wielkość i kształt 
biustu) a dziedziczenie ich 
po rodzicach. 
3. Wpływ trybu życia nastolatki (ruch, odżywianie, 
sen) na jej rozwój. 
4. Indywidualne tempo rozwoju; pierwsze zmiany 
fizyczne, najczęściej między 
11. a 14. rokiem życia. 
5. Podstawowe informacje dotyczące dojrzewania 
chłopców. 

 

11 Czekają mnie Zmiany, 
staję się mężczyzną ( 
dla grupy chłopców) 

1. Burza hormonalna, sterowana przez przysadkę 
mózgową. Wpływ hormonów 
płciowych (testosteronu) na rozwój chłopca w 
okresie dojrzewania. 
2. Osobnicze cechy (wzrost, budowa ciała) a 
dziedziczenie ich po przodkach. 
Wpływ trybu życia nastolatka (ruch, odżywianie, sen) 
na jego rozwój. 
3. Indywidualne tempo rozwoju; pierwsze zmiany 
fizyczne u chłopców, najczęściej 
między 12. a 14. rokiem życia. 
4. Podstawowe informacje dotyczące dojrzewania 
dziewcząt. 
 

  

12  Żeński układ rozrodczy 
– budowa i 
funkcjonowanie(dla 
grupy dziewcząt) 

1. Okres dojrzewania – czas przygotowania się 
organizmu kobiety i mężczyzny 
do podjęcia w przyszłości funkcji macierzyńskiej i 
ojcowskiej. 
2. Budowa żeńskiego układu rozrodczego. 

  



3. Budowa męskiego układu rozrodczego. 
4. Funkcjonowanie układu rozrodczego kobiety i 
mężczyzny. 
5. Zapłodnienie początkiem życia nowego człowieka; 
warunki, jakie muszą zaistnieć, 
aby poczęło się dziecko. 
6. Odpowiedzialność obojga (mężczyzny i kobiety) za 
powołanie do życia nowego człowieka. 

13 Męski układ rozrodczy 
– budowa i 
funkcjonowanie(dla 
grupy chłopców) 

1. Okres dojrzewania – czas przygotowania się 
organizmu kobiety i mężczyzny 
do podjęcia w przyszłości funkcji macierzyńskiej i 
ojcowskiej. 
2. Budowa męskiego układu rozrodczego. 
3. Budowa żeńskiego układu rozrodczego. 
4. Funkcjonowanie układu płciowego mężczyzny i 
kobiety. 
5. Zapłodnienie początkiem życia nowego człowieka; 
warunki, jakie muszą zaistnieć, 
aby poczęło się dziecko. 
6. Odpowiedzialność obojga (mężczyzny i kobiety) za 
powołanie do życia nowego 
człowieka. 

  

14 Co się ze mną dzieje? 
Bank pytań (dla grupy 
dziewcząt) 

1. Wątpliwości i niepokoje dziewcząt związane ze 
zmianami zachodzącymi w ich 
organizmie w czasie pokwitania. 
2. Podstawowe zasady higieny ciała dziewczynki w 
tym okresie, szczególnie 
związane z miesiączką, potliwością, ubiorem, 
żywieniem itp. 
3. Rozeznanie sytuacji, w których dziewczynka 
powinien zgłosić się do lekarza 
– ginekologa. 
4. Odpowiedzialność za zdrowie i harmonijny rozwój 
organizmu. 
5. Rodzice – sprzymierzeńcami w wyjaśnianiu 
wątpliwości i usuwaniu niepokojów, 
które mogą pojawić się w okresie dojrzewania. 

 

15 Co się ze mną dzieje? 
Bank pytań dla 
chłopców (dla grupy 
chłopców) 

1. Niepokoje chłopców związane ze zmianami, które 
następują w ich ciele w okresie 
adolescencji. 
2. Podstawowe zasady higieny ciała, odzieży, trybu 
życia w tym okresie; nawyki 
higieniczne. 
3. Rozeznanie sytuacji, w których chłopiec powinien 
zgłosić się do lekarza – urologa. 
4. Odpowiedzialność za zdrowie i harmonijny rozwój 
adolescenta. 
5. Rodzice – sprzymierzeńcami w wyjaśnianiu 
wątpliwości i usuwaniu niepokojów, 
które mogą pojawić się w okresie dojrzewania. 

 

16 Rodzi się dziecko (dla 1. Poczęcie – początkiem życia człowieka.  



grupy dziewcząt) 
 

2. Fazy rozwoju prenatalnego dziecka. 
3. Ciąża: czas trwania; higieniczny tryb życia matki; 
szkoła rodzenia. 
4. Poród – zadaniem dla kobiety, ale również dla 
mężczyzny. 
5. Karmienie naturalne dziecka. 
6. Przyjęcie dziecka do rodziny; pomoc starszego 
rodzeństwa. 

17 Rodzi się dziecko (dla 
grupy chłopców) 

1. Poczęcie – początkiem życia człowieka. 
2. Fazy rozwoju prenatalnego dziecka. 
3. Ciąża: czas trwania; higieniczny tryb życia matki; 
szkoła rodzenia. 
4. Poród – zadaniem dla kobiety, ale również dla 
mężczyzny. 
5. Karmienie naturalne dziecka. 
6. Przyjęcie dziecka do rodziny; pomoc starszego 
rodzeństwa. 

 

18 Sfera intymności –
sfera bezpieczeństwa 
(dla grupy dziewcząt) 
 

1. Rozróżnienie kontaktów społecznych, które 
wymagają różnych stopni bliskości 
fizycznej. 
2. Pojęcie intymności i wstydu; wstyd jako ochrona 
przed uprzedmiotowieniem 
osoby ludzkiej. 
3. Prawo człowieka do intymności i nietykalności 
osobistej. 
4. Sytuacje naturalne bliskości fizycznej, np. u lekarza. 
5. Przysłanianie nagości (uwarunkowanie 
klimatyczne, dziedzictwo kulturowe). 
6. Sfera intymności – bariera dla świata obcych. 
7. Sposoby możliwych zachowań, jeśli ktoś próbuje 
przekroczyć sferę intymności: 
ucieczka, brak zgody, zgłoszenie dorosłym, policji. 
8. Potrzeba dystansu wobec obcych ludzi. 

  

19 Sfera intymności –
sfera bezpieczeństwa 
(dla grupy chłopców) 

1. Rozróżnienie kontaktów społecznych, które 
wymagają różnych stopni bliskości 
fizycznej. 
2. Pojęcie intymności i wstydu; wstyd jako ochrona 
przed uprzedmiotowieniem 
osoby ludzkiej. 
3. Prawo człowieka do intymności i nietykalności 
osobistej. 
4. Sytuacje naturalne bliskości fizycznej, np. u lekarza. 
5. Przysłanianie nagości (uwarunkowanie 
klimatyczne, dziedzictwo kulturowe). 
6. Sfera intymności – bariera dla świata obcych. 
7. Sposoby możliwych zachowań, jeśli ktoś próbuje 
przekroczyć sferę intymności: 
ucieczka, brak zgody, zgłoszenie dorosłym, policji. 
8. Potrzeba dystansu wobec obcych ludzi. 

 

 


